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Актуальні проблеми розвитку людського капіталу України 

 

Стаття присвячена виявленню ключових проблем розвитку людського 

капіталу України як основи формування його конкурентоспроможних 

якісних характеристик. На основі дослідження взаємодії ринку освітніх 

послуг та ринку праці встановлено передумови формування освітньої бази 

інформаційного суспільства. Здійснено аналіз кадрового складу наукової 

сфери та визначено чинники скорочення чисельності виконавців наукових та 

науково-технічних робіт. Обґрунтовано необхідність розвитку людського 

капіталу на основі компетентнісного підходу. Встановлено, що основним 

завданням підвищення якості людського капіталу є проведення ефективного 

моніторингу та реформування освітньої галузі з метою узгодження 

кон’юнктури ринку праці і ринку освітніх послуг. Обґрунтовано необхідність 

проведення запропонованих заходів з метою збалансування їх взаємозв’язку 

для забезпечення розвитку людського капіталу. 
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Актуальные проблемы развития человеческого капитала Украины 

 

Статья посвящена выявлению ключевых проблем развития 

человеческого капитала Украины как базы формирования его 

конкурентоспособных качественных характеристик. На основе исследования 

взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда установлены 

предпосылки формирования образовательной базы информационного 

общества. Проведен анализ кадрового состава научной сферы и определены 

факторы сокращения количества исполнителей научных и научно-

технических работ. Обоснована необходимость развития человеческого 

капитала на основе компетентностного подхода. Установлено, что основным 

заданием повышения качества человеческого капитала есть проведение 

эффективного мониторинга и реформирования сферы образования с целью 

соответствия рынка образовательных услуг конъюнктуре рынка труда. 

Обоснована необходимость проведения предложенных мероприятий с целью 

сбалансирования их взаимосвязи для обеспечения развития человеческого 

капитала 
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The vital problems of the development of the Ukrainian human capital 

 

The article is devoted to the reveal of the key problems of Ukrainian human 

capital development as a ground of its competitive quality elements forming. Pre-

conditions of informational society educational base forming are set on the base of 

research of education and labor markets interaction. The analysis of skilled 

composition of scientific sphere is carried out. The factors of reduction of quantity 

of performers of the advanced and scientific and technical studies are considered. 

The necessity of the human capital development on competencies approach is 

proved. It is set that the basic task of the human capital quality increase is effective 

monitoring of holding and educational sphere reformation with the purpose of 

labour-market and education services market conjuncture concordance. The 

necessity of the offered measures conduction with the purpose of labour-market 

and education services market intercommunication balance keeping for a human 

capital development providing is grounded. 
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